
ДЕРЖГІРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСІ1ОЖИВСЛУЖБИ 
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Г О Л О В Н И Й  Д Е Р Ж А В Н И Й  В Е Т Е Р И Н А Р Н И Й  
І II С П Е К Т О Р С У М С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

Р І Ш Е Н Н Я
про тимчасове припинення обігу харчових продуктів за порушення 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя

03.03.2020 м. Суми №10

Я, Головний державний ветеринарний інспектор Сумської області 
Лазоренко Євген Анатолійович

(прізвище імя по батькові особи яка видала рішення)

розглянувши службову записку державного інспектора -  державного 
ветеринарного інспектора -  головного спеціаліста відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини Конотопського міськрайонного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
Ковальова Ігоря Олексійовича №€3-10.1/59/20 від 02.03.2020 року щодо 
результатів проведення планового заходу державного нагляду (контролю) 
ФОП СМИРНОВОЇ НАТАЛІЇ ПАВЛІВНИ (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3177709667), що провадить господарську діяльність 
за адресою: 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів (біля 
магазину «Пасаж»), який здійснений відповідно до наказу Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області № 461-ОД від 
27.02.2020 року та направлення 1527-02.2/20 від 28.02.2020 року

Встановлено:

В обігу оператора потужності ФОІІ СМИРНОВОЇ НАТАЛІЇ ПАВЛІВНИ ,
що здійснює діяльність за адресою: 41600. Сумська область, м. Конотоп, вул. 
Братів Лузанів (біля магазину «Пасаж») виявлено харчові продукти, 
маркування яких не відповідає законодавству, та їх реалізацію із порушенням 
температурних режимів, що сприяє розмноженню мікроорганізмів та 
формуванню токсинів, а саме: Ковбасу ліверну в кількості -  3,298 кг на суму 
126грн.30 коп., ковбасу паштетну рослинну- 1,024 кг. на суму -40 грн.45 коп., 
ковбасу кров’яну по-домашньому -  1,326 кг. на суму 78 грн.76коп., ковбасу 
кров’яну селянську -  2.400 кг. на суму 72 грн.00коп., ковбасу слобожанську 
варену-2,148 кг. на суму 102 грн.84 коп. На зази цшхппродуктах - не
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зазначено виробника продукції, дату виробництва або дата "вжити до...", згідно 
якої можна було б визначити, термін безпечного перебування харчового 
продукту в обігу. Згідно товарно -  транспортних накладних та декларації 
виробника, встановлено, що виробником харчових продуктів є ТДВ 
«Конотопм’ясо», Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 150. Дані 
харчові продукти зберігались та реалізовувались при температурі +9С -+12С 
при нормі від -г4Сн~ +6С°. Чим порушено пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ 
N771, ст. 32. 37 ЗУ N 771.

Відсутність контролю за температурним режимом, порушення 
температурних умов зберігання веде до забруднення харчових продуктів 
мікроорганізмами та токсинами, які при попаданні в організм з їжею людини 
здатні викликати інфекційні захворювання та харчові отруєння. Це створює 
загрозу для життя або здоров’я людини.

Акт Конотопського міськрайонного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області № 29 від 03.03.2020.

(опис встановлених порушень та посиланих на акт. в якому були зазначені під час заходу державного нагляду порушення та 
вказати пункти, частини та статті законодавчих актів про харчові продукти, ветеринарну медицину та корми).

На підставі невідповідностей виявлених в ході заходу державного 
нагляду (контролю), у зв’язку з існуванням загрози для життя та здоров’я 
людини, керуючись п.З ч.4 ст. 1 1, ч. 1,2 ст.67, п. 2 ч. 4 ст. 1 1 Закону України від 
18.05.2017 № 2042-УІІІ «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин», ст. ст. 7, 8 Закону України 
“Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції”,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Тимчасово припинити обіг харчових продуктів, а саме: ковбаси

ліверної, ковбаси паштетної рослинної, ковбаси кров’яної по-домашньому, 
ковбаси кров’яної селянської, ковбаси слобожанської вареної виробництва 
ТДВ «Конотопм’ясо», Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора. 150, 
маркування яких не відповідає законодавству - не зазначено виробника 
продукції, дату виробництва або дата "вжити до...": ФОП СМИРНОВОЮ 
НАТАЛІЄЮ ПАВЛІВНОЮ, яка здійснює господарську діяльність в магазині 
(місце діяльності оператора ринку: 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. 
Братів Лузай і в (біля магазину «Пасаж») на 10 робочих днів з 03.03.2020 по 
17.03.2020, Протягом дії цього рішення не допускати обіг вищезазначеної 
продукції.

(назва харчового продуту  або кормів, назва оператора ринку, його місцезнаходження, щодо якого проводився захід)

2. Відповідно до вимог п.7 ч.2 ст. 20 Закону України від 23.12.1997 
№771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» передбачено зобов’язання оператора ринку вилучити 
та/або відкликати харчові продукти, які перебувають в обігу та можуть 
спричинити шкідливий вплив для здоров’я людей на потужностях оператора 
ринку: ФОП СМИРНОВОЇ НАТАЛІЇ ПАВЛІВНИ з 03.03.2020 року.
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3. Протягом дії цього рішення розробити та застосувати коригувальні дії 
для усунення причин виявлених невідповідностей, які зазначені в акті та 
приписі.

4. Інформацію з матеріалами щодо вжитих заходів про виконання рішення 
надати до Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області в 
електронному вигляді: (е-таі1:розі@с1рзз-8ишу.§оу.иа) та в паперовому вигляді 
за адресою: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, буд.25 в термін до 17.03.2020 року.

5. Відповідальність за виконання рішення покладається ФОН 
СМИРНОВУ НАТАЛІЮ ПАВЛІВНУ.

6. У разі не усунення Ф О П  С М И РІЮ В О Ю  ІІА ТА Л ІЄ Ю  ПАВЛІВНОЮ  
порушень Закону України від 18.05.2017 № 2042 VIII «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» до 
17.03.2020 року, матеріали будуть передані до суду.

7. Це рішення може бути оскаржено у адміністративному та судовому 
порядку у визначені законодавством строки. Оскарження рішення не припиняє 
його дії та не звільняє від обов’язку виконання його вимог.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
9. Попереджаю, що невиконання рішення тягне за собою відповідальність у 

розмірі сорока мінімальних заробітних плат, відповідно до п.18 ч.І ст. 65 
Закону України від 18.05.2017 року № 2042-VIII «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

П
Г о д о ш й ш . державші й естери парний

омської області ’ґЩ /ІЛ  _  Євген ЛАЗОРЕНКО

ш ^ ф & б р а  ринку
шленіш їді і один примірник отримав і

або уповноважена особа:
І̂Ці ; С 3 с у

\020 року

Копії рішеная вручені (направлені):_______ __________________________
Рішення від _____............... До...___................ надіслано (найменування оператора ринку)
Рекомендованим листом від «_ » _______ _____ 202 року До
Квитанція від «......» ....... ...... ................ .......... 2 2 • року Дї>____________ _____
Поштове повідомлення про вручення оператору рику Рішення отримано: « »
2020 року.

Примітка: Запис здійснюється на примірнику Головної о управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області (у разі відмови оператора ринку особисто
отримати рішення).


